
Zápisnica zo zasadnutia rady školy zo dňa 12.10.2021 – 16:00 

MŠ Kuzmányho, Bratislava 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny:  

1. Martina Rákocziová, za pedagogických zamestnancov  

2. Borovičková Oľga, za nepedagogických zamestnancov  

3. MUDr. Peter Osuský, CSc., za zriaďovateľa 

4. Viktor Agócs, za rodičov (predseda rady školy) 

5. Ing. Štefan Šebesta, za rodičov 

6. Hosť: Mgr. Mariana Mikšovská, riaditeľka MŠ 

7. Hosť: Erik Íleš  

 

Program: 

1. Otvorenie, poverenie osoby vyhotovením zápisnice 

2. Diskusia 

a. Plán práce a školský poriadok, správa o činnosti za uplynulý školský rok 

b. Hospodárenie MŠ 

c. Informácie z prvého roka povinného predprimárneho vzdelávania 

d. Podnety rodičov a zamestnancov  

e. Stav budovy a areálu MŠ 

f. Materiálne zabezpečenie MŠ 

g. Činnosť OZ Zámoček a spolupráca 

3. Uznesenie 

4. Záver 

 

Bod 1.: 

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia rady školy otvoril predseda rady Viktor Agócs. Prítomných 

oboznámil s programom zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený. Podľa Vyhlášky 291/2004 Z.z. 

§ 5 ods. 4 poverila rada školy vyhotovením zápisnice Viktora Agócsa.  

 

Bod 2.: 

P. Agócs oboznámil prítomných o personálnom obsadení Rady školy. 

a. Riaditeľka MŠ predložila Rade školy „Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021“ a aktualizovaný „Školský poriadok“. Rada školy 

predmetné dokumenty podrobila diskusii a vzala na vedomie, schválila návrh nového 

školského poriadku.  

b. Hospodárenie MŠ prebieha podľa plánu Zriaďovateľa, Zriaďovateľ zatiaľ neinformoval o výške 

nepravidelného príspevku na didaktické pomôcky, v minulom školskom roku bol poskytnutých 

príspevok 3x. 

c. Riaditeľka MŠ informovala Radu školy o vývoji situácie s predprimárnym vzdelávaním, plnenie 

metodického plánu bolo výraznejšie narušené vplyvom pandémie COVID-19. 

d. Bola vedená diskusia o podnetoch rodičov a zamestnancov: 

o Téma vzdelávanie pedagógov – aktuálne financované zo získanej dotácie, potrebné 

vyčerpať do konca roka 2021, kontinuálne nadviazať ďalším rokom a hľadať zdroje, 



o Téma prebiehajúcich triednych projektov s ohľadom na platné opatrenia, napr. 

vychádzky do prezidentskej záhrady, 

o Možnosť zapojenia rodičov v rámci triednych projektov – s ohľadom na platné opatria 

sa minimalizujú aktivity tretí osôb v priestoroch MŠ, program napr. o povolaní rodiča, 

starostlivosť o dieťa, o záhradu... je vítaný, 

o Téma IT workshopu pre pedagogický zbor, financovať bude OZ Zámoček za účelom 

pomoci s otvorenými IT témami, aspoň 2x za školský rok po 2 hodinách na triedu, 

o Téma komunikácie so zriaďovateľom – komunikácia prebieha na odbornej úrovni 

s adekvátnou časovou reakciu, 

o Téma očakávaní od nového školského roka – prioritne naplniť metodiku a plán roka 

v bežnom – nepandemickom rozsahu (pandémia výrazne narušila rozsah plnenia). 

e. Bola vedená rozprava o stave budovy a areálu MŠ. Za prioritné vady, ktoré si vyžadujú 

osobitný zreteľ rada školy klasifikovala: 

o Prašnosť dvora vo svahových častiach – odstránená rekonštrukciou OZ Zámoček, 

zrealizovaná výsadba sa neujala vzhľadom na extrémne suchá, potrebné voliť odolné 

rastliny bez nutnosti závlahy, 

o Rezonujúca podlaha v telocvični – poškodený poter, bez zmeny stavu,  

o Vykurovací systém – doplnenie termostatických hlavíc a lokálnych termostatov pre 

reguláciu interiérovej teploty vzhľadom na veľkosť a orientáciu objektu, ako aj tepelné 

straty obvodového plášťa a podlahy a požiadavky na tepelnú a vlhkostnú klímu. 

Predseda Rady školy v tejto veci podá žiadosť na Zriaďovateľa o prioritné riešenie, 

o Technológia a stav kuchyne – zostáva bez zmeny. Prioritne riešiť Kuchynský robot 

a Konvektomat. Predseda Rady školy v tejto veci podá žiadosť na Zriaďovateľa 

o prioritné riešenie, 

o Ako ostatné vady boli klasifikované: 

▪ Vizuálny stav fasády a vstupného portálu budovy, 

▪ Degradované ríny a dažďové zvody poškodzujúce fasádu, 

▪ Poškodený povrch chodníka na školskom dvore, potrebné systémové riešenie 

vrátane hydroizolácie objektu, 

▪ Zatekanie do domčeka na náradie a hračky – zriaďovateľ rieši výmenu, 

f. Riaditeľka MŠ priebežne vyhodnocuje skladbu didaktických pomôcok, dopĺňa ich prednostne 

z nepravidelných dotácií Zriaďovateľa, v prípade požiadavky osloví OZ Zámoček. 

g. P. Agócs odprezentoval témy, ktorým sa venuje OZ Zámoček a informoval o posilnení tímu, 

prioritne je rozpracovaný projekt doplnenia Preliezok do areálu MŠ.  

 

Bod 3. Uznesenie: 

Rada školy ukladá: 

1. Riaditeľke MŠ aktívne komunikovať Zriaďovateľovi písomne vady na objekte a v kuchyni. 

2. OZ Zámoček zmapovať inštalované hracie prvky v areáli MŠ pre ich formálne darovanie 

Zriaďovateľovi za účelom ďalšej údržby. 

 

V Bratislave dňa 18.10.2020 

 

 

Zapísal Viktor Agócs, predseda    ................................................................. 

 

Overila Martina Rákocziová, člen   ................................................................. 

 



Overila Mgr. Mariana Mikšovská, riaditeľka MŠ  ................................................................. 

 

 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina z Rady školy konanej dňa 12.10.2021 


